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Rolf Hedman
Ardenfors, Thomas; Ramstrand, Magnus
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Re: Kommunen negligerar privat ägande på badtomt. Avtal
Tuesday, June 04, 2019 9:27:25 AM

Hej Thomas
Tack för svaret angående badtomten
Den grillplats som fanns var ordnad så att man satt bra och det var lätt att komma åt att
grilla Vi är intresserade att vara med och diskutera utformning av platsen
och var den skall stå. Ett avtal kan vara bra. I övrigt har vi en del idéer om vad avtalet skall
innehålla. Och ni har väl era funderingar. Ser fram mot ett möte i närtid.
M.V.H.
Törnskogens Villaägareförening / Rolf Hedman
From: Ardenfors, Thomas
Sent: Monday, June 3, 2019 2:22 PM
To: Ramstrand, Magnus ; Rolf Hedman
Cc: Birgitta Enberg ; Björn Juhlin ; Eileen Pålsson ; Jan olsson ; Per Nylén ; Lennart Wallin ; johannes
holmertz ; niklas zetterberg ; Jonas Enberg
Subject: SV: Kommunen negligerar privat ägande på badtomt

Hej,
Nu har jag fått respons från naturvården som hade kontakten med en representant från
villaägarföreningen förra sommaren innan grill och stockarna togs bort. Anledningen till att vi
beslutade att ta bort detta var att efter dialog med Johannes Holmertz som utgavs sig för att
representera deras styrelse så framkom att styrelsen inte önskade att detta placerades ut. Se kursivt
nedan som är det ända som vi kan hitta för att sedan besluta om att vi tog bort materialet 2018-0620.

”Hej, enligt medlemmar i styrelsen placerade kommunen ut soptunna och grill för cirka 10 år
sedan och har skött det fram till i år. Styrelsen hade emot att det gjordes, men det finns inga
papper eller så på det. ”
Av responsen jag fått, tolkar jag det som det uppstått en rad missförstånd där vi fått olika besked.
Och när det kom kritik om att kommunen inte skötte platsen, togs allt bort då kommunen
uppfattade det som att villaägarföreningen inte önskade att grill och bänkstockar fanns kvar.
Kommunens förslag till er är att kommunen sätter tillbaka grill och bänkstockar och att vi sedan
skriver ett avtal med villaägarföreningen på att ni äger och sköter om platsen inkluderat grill och
bänkstockar då det är privat mark.

